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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit Bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 
 
1. Zo thuis mogelijk: In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is er een 

daling te zien in het aantal jeugdigen dat behandeling met verblijf ontvangt en een stijging van 
het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van ambulante alternatieven, vallend onder de 
dienstomschrijving Intensieve ambulante behandeling ter vervanging van verblijf. Zodoende 
blijven jeugdigen in hun vertrouwde en veilige omgeving qua school en sociaal netwerk of 
gaan zij sneller terug.   

2. Zo kort mogelijk: In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 ontvangen 
jeugdigen een zo kort mogelijke behandeling in verblijf.  

3. First time right en terugval: In de periode van 1 januari 2022 tot en met 2025 is weinig tot geen 
sprake van terugval bij jeugdigen. Jeugdhulpaanbieders streven ernaar dat behandelingen 
(met of zonder verblijf) duurzaam resultaat creëren. Jeugdigen ervaren dat zij in één keer de 
juiste diensten hebben ontvangen.   

4. Soepele overgangen: De jeugdigen hebben het gevoel zich zo optimaal mogelijk te kunnen 
ontwikkelen en zo min mogelijk hinder te ondervinden van de overgangen in wetgeving en 
domeinen, bijvoorbeeld wanneer zij uitstromen naar volwassenzorg, -hulp en/of - 
ondersteuning.   

5. Schooluitval/thuiszitten: In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is een 
daling te zien in het aantal jeugdigen binnen dit segment waarbij er sprake is van schooluitval 
of thuiszitten.   

6. Duurzame eigen kracht: De jeugdigen ontvangen jeugdhulp zo licht als mogelijk, waar 
mogelijk thuis en dichtbij en benutten zoveel mogelijk hun eigen kracht en sociale netwerk.   

 
Holland Rijnland en deelnemende gemeenten toetsen het beleid en de afspraken aan deze doelen en 
voeren wijzigingen door in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met 
jeugdhulpaanbieders indien zij dat nodig achten. 
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Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst 
Dit bijzondere deel voor segment 1: behandeling met verblijf maakt integraal onderdeel uit van de 
overeenkomst. Een jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder 
ook een algemene deel gesloten te hebben. 
 
Artikel 3: Ontwikkelpartners 
1. Holland Rijnland maakt een onderscheid in ‘Ontwikkelpartners’ en ‘reguliere partners’. Holland 

Rijnland merkt jeugdhulpaanbieders aan als ‘Ontwikkelpartners’ als zij voldoen aan één of 
meer van de volgende voorwaarden: 

a. De jeugdhulpaanbieder heeft in deze of andere regio's aantoonbaar ervaring met het 
realiseren van de in artikel 1 genoemde inkoopdoelen binnen dit segment.  

b. De jeugdhulpaanbieder heeft in deze of andere regio's aantoonbaar specifieke 
ervaring met de verschuiving naar ambulante hulpverlening. 

c. De jeugdhulpaanbieder beschikt over voldoende volume in zijn aanbod en 
organisatorische capaciteit om de activiteiten te kunnen uitvoeren die nodig zijn om 
de inkoopdoelen te behalen.  

d. De jeugdhulpaanbieder verklaart zich schriftelijk bereid om personeel met de juiste 
expertise af te vaardigen voor periodieke overlegtafels.  

2. De jeugdhulpaanbieder kan, voor zover de Holland Rijnland hen niet aanwijst als 
ontwikkelpartner, een verzoek indienen om ontwikkelpartner te zijn. Holland Rijnland besluit 
gemotiveerd op dit verzoek. Tegen het besluit staan geen rechtsmiddelen open. 

3. Partijen streven ernaar dat aan de segmentspecifieke overlegtafel voor dit segment 
jeugdhulpaanbieders deelnemen met in ieder geval de volgende sectorale expertisevelden: 
VG / J&O / GGZ en vertegenwoordiging van verschillende verblijfsvormen. 

4. Ontwikkelpartners zijn verplicht op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen aan de 
segment-specifieke overlegtafel genoemd in artikel 6: Algemeen deel overeenkomst en 
duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen gezamenlijk uit te werken. 

5. Als een voorstel bestaat uit het uitvoeren van jeugdzorg in de vorm van een pilot, dan kunnen 
Holland Rijnland of deelnemende gemeenten de ontwikkelpartners aanvullend financieren 
voor het uitvoeren van deze pilot.  

6. Reguliere partners zijn niet verplicht om op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen 
aan de segmentspecifieke overlegtafel en duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen 
uit te werken. Als zij er niettemin na daartoe uitgenodigd te zijn ervoor kiezen een voorstel 
mee uit te werken, dan gelden voor hen dezelfde voorwaarden als voor Ontwikkelpartners. 

 
Artikel 4: Alternatieven 
Een Ontwikkelpartner ontwikkelt en toetst alternatieve vormen van jeugdhulp binnen dit segment in de 
praktijk door middel van pilots en doorontwikkeling van de diensten voor jeugdigen, tenzij de 
ontwikkelpartner kan aantonen dat Holland Rijnland of deelnemende gemeenten hem hiervoor 
onvoldoende financieren. Holland Rijnland of deelnemende gemeenten stellen hiervoor onder nader te 
bepalen voorwaarden jaarlijks een innovatiebudget beschikbaar. Concrete afspraken over deze pilots 
zijn openbaar en gepubliceerd op de website www.jeugdhulphollandrijnland.nl voor zover het geen 
bedrijfsgevoelige en privacygevoelige informatie betreft. 
 
Artikel 5: Ambulant aanbod 
1. De jeugdhulpaanbieder kan alleen diensten leveren op basis van deze (gewijzigde) 

overeenkomst, als hij beschikt over aanbod vallend onder de dienstomschrijving ‘Intensieve 
ambulante behandeling ter vervanging van verblijf (eventueel in onderaannemerschap), tenzij 
Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van diensten zonder dat de jeugdhulpaanbieder 
over dit aanbod beschikt. 

2. De jeugdhulpaanbieder kan indien nodig diensten (onder zijn verantwoordelijkheid laten) 
leveren die vallen onder het Bijzondere deel van de Overeenkomst voor segment 4: ambulant. 
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Artikel 6: Gelijktijdige inzet niet mogelijk 
De jeugdhulpaanbieder is het niet toegestaan meerdere diensten vallend onder segment 1: 
behandeling met verblijf gelijktijdig in te zetten ten behoeve van dezelfde jeugdige, tenzij de Centrale 
Intake hiermee heeft ingestemd. 
 
Artikel 7: Overzicht intensieve ambulante diensten ter vervanging van verblijf  
De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze (gewijzigde) overeenkomst als 
deze drie maanden voor het ingaan van de (gewijzigde) overeenkomst bij Holland Rijnland een 
overzicht heeft aangeleverd van:  
- de door jeugdhulpaanbieder geboden ambulante diensten en het aantal beschikbare 

plaatsen vallend onder de dienstomschrijving ‘Intensieve ambulante behandeling ter 
vervanging van verblijf’; 

- met daarbij een financiële paragraaf/offerte 
- diensten die de jeugdhulpaanbieder op dat moment nog niet in Holland Rijnland aanbiedt 

maar die wel passend zijn onder deze dienstomschrijving en die jeugdhulpaanbieder zou 
kunnen gaan aanbieden in Holland Rijnland; 

tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder dit overzicht. 
 
Artikel 8: Gesloten jeugdzorg  
De jeugdhulpaanbieder die gesloten jeugdzorg aanbiedt, kan pas diensten leveren op basis van deze 
overeenkomst als deze met Holland Rijnland een impactanalyse heeft gemaakt van de effecten die de 
afbouw van de Jeugdzorgplus-plekken heeft op het aanbod en budgetverschuivingen in dit segment, 
tenzij de Holland Rijnland opdracht geven tot levering van die diensten zonder medewerking aan deze 
analyse.  
 
Artikel 9: Onderwijsaanbod 
1. De jeugdhulpaanbieder streeft de terugkeer naar een vorm van onderwijs bij elke jeugdige na 

als doelstelling. Met dit doel voor ogen faciliteert de jeugdhulpaanbieder de mogelijkheid tot 
het volgen van onderwijs, wanneer de jeugdige de daartoe bevoegde professionals leerbaar 
wordt geacht1. 

2. De jeugdhulpaanbieder kan alleen diensten leveren op basis van deze bijzondere 
overeenkomst als deze op verzoek van Holland Rijnland vóór 1 januari 2022 deelneemt aan 
de ontwikkeling van afspraken tussen jeugdhulpaanbieders, onderwijs, gemeenten en Holland 
Rijnland met betrekking tot de wijze van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp voor 
segment 1: verblijf en hiervoor de nodige capaciteit beschikbaar stelt, tenzij Holland Rijnland 
opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze analyse.  

3. De jeugdhulpaanbieder vertaalt de afspraken met het onderwijs genoemd onder lid 2 naar 
concrete (onderdelen van) interne werkprocessen. 

 
Artikel 10: Begeleiding biologische ouders  
Voor het slagen van een plaatsing en het bieden van perspectief voor de jeugdige, heeft de 
jeugdhulpaanbieder een verplichting om tijdens het verblijf te werken aan de relatie tussen jeugdige 
en zijn biologische en/of gezaghebbende ouder, tenzij dit niet in het belang van de jeugdige is. 
 
Artikel 11: Samenwerking 
De jeugdhulpaanbieder werkt samen met andere jeugdzorgaanbieders binnen en buiten het segment 
behandeling met verblijf om optimaal passend aanbod binnen de eigen verblijfslocaties te realiseren 
wanneer dit door de Centrale Intake is geadviseerd.  

 
1 De beleidsregel inzake instemming met afwijking verplichte uren onderwijstijd, de afsprakenkaart en 
handreiking Innovatie Dekkend Netwerk (IDN) geldt hierbij als uitgangspunt: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041216/2018-08-01 
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Artikel 12: Wijziging dienst 
Als zich volgens de jeugdhulpaanbieder een verandering in de situatie en/of hulp- of zorgvraag van de 
jeugdige voordoet die leidt tot een benodigde wijziging van de in te zetten diensten, dan is dit alleen 
mogelijk na afstemming met en goedkeuring van een verwijzer en de Centrale Intake. 
 
Artikel 13: Bovenregionaal expertisecentrum  
Partijen leggen nadere afspraken vast in een addendum over de rolverdeling in hun deelname aan het 
bovenregionale expertisenetwerk om innovatiemogelijkheden te vergroten. 
 
Artikel 14: Centrale Intake 
1. De Centrale Intake fungeert conform het werkproces als genoemd in artikel 15 als 

toegangspoort voor jeugdigen naar het aanbod binnen segment 1: verblijf. 
Jeugdhulpaanbieders die deelnemen aan de Centrale Intake dragen onder leiding van een 
onafhankelijk voorzitter gezamenlijk zorg voor de toeleiding naar de meest passende hulp op 
maat (‘first time right’) voor de jeugdige (en diens gezin) met inachtneming van de doelen 
genoemd in artikel 1. De Centrale Intake neemt de hulpvraag van de jeugdige als 
uitgangspunt en realiseert zo nodig maatwerkaanbod waarbij samenwerking van verschillende 
jeugdhulpaanbieders nodig is. 

2. De medewerkers die vanuit jeugdhulpaanbieder deelnemen aan de Centrale Intake hebben 
een volmacht om vanuit de eigen jeugdhulpaanbieder een aanbod te doen dat past bij de 
vraag van het kind of gezin.  

3. De Centrale Intake besluit op basis van het bepaalde in de bijlage dienstomschrijvingen 
(bijlage 5) tot verlengingen binnen segment 1: behandeling met verblijf indien nodig en stuurt 
daarbij waar mogelijk aan op doorstroom/uitstroom. Er is een eenmalige verlenging voor de 
duur van maximaal 12 maanden mogelijk mits de behandelaar en verwijzer deze noodzakelijk 
achten en in de Centrale Intake is besproken. 

4. Partijen hebben een voortdurende inspanningsverplichting om het werkproces van de 
Centrale Intake onder de aandacht te brengen bij verwijzers. 

5. De jeugdhulpaanbieders die deelnemen aan de Centrale Intake bieden desgevraagd 
ondersteuning/consult en advies aan de medewerkers van de gemeentelijke toegang en 
gecertificeerde instelling bij verwijzingen voor jeugdigen met zeer complexe problematiek en 
actieve kennisdeling en deskundigheidsbevordering met betrekking tot hun aanbod in verblijf, 
hun methodieken, de doelgroep die zij bedienen en mogelijke ambulante alternatieven.  

6. De jeugdhulpaanbieder is niet verplicht deel te nemen aan de Centrale Intake, maar is wel 
verplicht jeugdigen diensten te verlenen als de Centrale Intake daartoe besluit. 

7. De ingezette uren voor de Centrale Intake maken geen onderdeel uit van de maximale 
bestedingsruimte van de jeugdhulpaanbieder. 

8. Holland Rijnland stelt een uurtarief en jaarbudget vast voor deelname aan de Centrale Intake. 
Jeugdhulpaanbieders factureren de voor deelname aan de Central Intake gemaakte uren 
maandelijks achteraf op basis van nacalculatie aan TWO Holland Rijnland op de code 
‘Consult en Advies’ o.v.v. ‘Deelname Centrale Intake periode x’ op de factuur. 

 
Artikel 15: Opstellen werkproces Centrale Intake 
1. Het is de jeugdhulpaanbieder alleen mogelijk diensten te leveren op basis van deze 

overeenkomst als deze op verzoek van Holland Rijnland capaciteit beschikbaar heeft gesteld, 
een bijdrage heeft geleverd aan en akkoord is gegaan met een werkproces voor de Centrale 
Intake, tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van diensten zonder dat aan één 
van deze voorwaarden is voldaan of Holland Rijnland anders besluit. 

2. Het verzoek van Holland Rijnland genoemd in lid 1 kan plaats hebben gevonden voor het in 
werking treden van de wijzigingen per 1 januari 2022. 

3. In het werkproces werken partijen de inkoopdoelen ‘first time right plaatsing van jeugdigen’, 
het toepassen van de principes ‘normaliseren’ en ‘hulp waar mogelijk in de eigen omgeving 
dichtbij de jeugdige en zijn/haar gezin’ organiseren uit. Partijen beschrijven minimaal:  
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- de taken, verantwoordelijkheden en functie;  
- een werkwijze voor het hebben van actueel inzicht in het aanbod binnen het segment 

Behandeling met Verblijf en de actuele wachttijden en plaatsingsruimte bij 
jeugdhulpaanbieders binnen segment 1: verblijf om zo snel mogelijk een passende 
verwijzing te kunnen realiseren; 

- de vertegenwoordiging van expertise vanuit de jeugdhulpaanbieders binnen het 
segment; 

- de criteria voor jeugdigen/gezinnen; 
- de doorstroom/uitstroom en verlengingen;  
-  de samenwerking met andere verwijzers 
- de samenwerking met jeugdhulpaanbieders uit de andere segmenten; 
- de samenwerking met onderwijs en hoe onderwijs inzetbaar is op verblijfslocaties; 
- afspraken over overbruggingszorg; 
- een procedure voor het escaleren van problemen indien een oplossing niet tot stand 

komt. 
4. Het is de jeugdhulpaanbieder alleen mogelijk diensten te leveren op basis van deze 

overeenkomst als deze akkoord gaat met door Holland Rijnland en één of meer 
jeugdhulpaanbieders die een bijzondere overeenkomst hebben gesloten voor segment 1: 
verblijf geformuleerde opdracht voor de onafhankelijke voorzitter van de Centrale Intake.  

 
Artikel 16: Plan van aanpak transformatie 
1. Het is de jeugdhulpaanbieder alleen mogelijk diensten te leveren op basis van deze 

overeenkomst als deze een plan van aanpak formuleert op de in lid 2 genoemde onderdelen 
en Holland Rijnland dat plan van aanpak schriftelijk goedkeurt, tenzij Holland Rijnland 
opdracht geeft tot levering van diensten zonder dat aan dit plan van aanpak is geschreven of 
goedkeuring daaraan is gegeven. 

2. De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het plan van aanpak genoemd in lid 1: 
- Hoe jeugdhulpaanbieders een kortere gemiddelde verblijfsduur operationaliseren ten 

opzichte van deze duur in 2020; 
- De ontwikkeling van ambulante alternatieven voor verblijfsaanbod; 
- De samenwerking met jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor bijzondere delen van 

andere segmenten ten behoeve van afschaling;  
- De samenwerking met aanpalende onderdelen in het Sociaal Domein (Wmo, 

Participatiewet, et cetera). 
 
Artikel 17: Aanvullende monitoringseisen 

1. Als Holland Rijnland hierom verzoekt, levert de jeugdhulpaanbieder binnen 10 werkdagen 
na afloop van het kwartaal de volgende informatie aan, tenzij deze informatie al blijkt uit 
de declaratieberichten of uit informatiebronnen waar Holland Rijnland toegang toe heeft:  
Met betrekking tot de diensten:  
a. De ontwikkeling van het percentage substitutie van verblijfsaanbod door ambulant 

aanbod ten opzichte van het vorige kwartaal en ten opzichte van de situatie op 1 
januari 2022; 

b. Kwalitatieve informatie over de wijze waarop en mate waarin jeugdhulpaanbieder zich 
heeft ingespannen om de doelen te bereiken; 

c. Resultaten monitoring werkproces soepele overgang naar 
volwassenheid/perspectiefplan; 

d. Resultaten monitoring samenwerking met onderwijs; 
e. Resultaten monitoring afspraken als genoemd in artikel 16: Plan van aanpak 

transformatie; 
f. De ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van passende overbruggingszorg. 

2. Met betrekking tot de Centrale Intake: 
a. Aantal besproken jeugdigen, uitgesplitst in: 
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i. jeugdigen waaraan een ambulant aanbod is gedaan,  
ii. jeugdigen waaraan een aanbod behandeling met verblijf is gedaan, 
iii. jeugdigen waarbij een maatwerkoplossing is geboden per jeugdhulpaanbieder  
iv. aangemelde jeugdigen per verwijzer en per gemeente. 

b. Evaluatie van het werkproces en de samenwerking tussen deelnemers aan de 
Centrale Intake;  

c. Evaluatie van de bijdrage van de Centrale Intake aan de inkoopdoelen binnen het 
segment Behandeling met verblijf (first time right, minder verblijf, meer ambulant, 
korte verblijfsduur, versterken van de thuissituatie);  

d. Trends, ontwikkelingen en aandachtspunten;  
e. Evaluatie van de samenwerking met ketenpartners. 

 
 

Opgemaakt en ondertekend  
te ________________ op _______________ 
 
Voor Holland Rijnland: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam:  
Functie:  
 
 
Voor de jeugdhulpaanbieder: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam: 
Functie: 
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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 

1. Jeugdigen met een hulpvraag binnen segment wonen worden zo veel als mogelijk 
opgevangen binnen het eigen sociale netwerk.  

2. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 willen we voorkomen dat jeugdigen 
te maken krijgen met onderbroken zorg als gevolg van de overgang 18-/18+. 

3. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 willen we voorkomen dat de 
jeugdigen in de Leidse regio en de Duin & Bollenstreek met een toeleiding voor een 
woonvoorziening, nog niet geplaatst zijn in een passende woonvoorziening. 

4. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 stijgt het aantal jeugdigen dat in 
een woonvoorziening is geplaatst én gelijktijdig de benodigde aanvullende hulp ontvangt. 

5. De jeugdhulpaanbieder zet zich in om de jeugdige zoveel mogelijk direct in een passende 
woonvoorziening te plaatsen (first-time-right). 

6. Jeugdigen krijgen, na aanmelding voor jeugdhulp uit het segment Wonen en vanaf het 
moment dat de aanmelding is geaccepteerd, passende overbruggingszorg. 

7. Jeugdigen die jeugdhulp uit het segment Wonen ontvangen, volgen onderwijs en/of 
dagbesteding. 

8. De sociale structuren in de gemeenschap zijn sterker. Hierdoor kunnen jeugdigen met een 
vraag naar jeugdhulp uit het segment Wonen vaker terecht in hun eigen sociale netwerk. 
Deze jeugdigen groeien vaker gezonder en veiliger op dan nu het geval is, waardoor zij als 
volwassene mentaal weerbaarder zijn. Hierdoor kunnen zij als volwassenen beter omgaan 
met problemen in het leven en beter steun bieden aan anderen in de gemeenschap bij 
problemen in het leven. Op de lange termijn versterkt dit de mentale weerbaarheid en fysieke 
gezondheid van de gemeenschap als geheel. 

Holland Rijnland en gemeenten toetsen hun beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren 
wijzigingen door in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met jeugdhulpaanbieders 
indien zij dat nodig achten. 
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Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst 
Dit bijzondere deel voor segment 2: wonen maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Een 
jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder ook een 
algemene deel gesloten te hebben. 
 
Artikel 3: Ontwikkelpartners 
1. Holland Rijnland maakt een onderscheid in ‘Ontwikkelpartners’ en ‘reguliere partners’. Holland 

Rijnland merkt jeugdhulpaanbieders aan als ‘Ontwikkelpartners’ als zij voldoen aan één of 
meer van de volgende voorwaarden: 

a. De jeugdhulpaanbieder heeft in deze of andere regio's aantoonbaar ervaring met het 
realiseren van de in artikel 1 genoemde inkoopdoelen binnen dit segment.  

b. De jeugdhulpaanbieder beschikt over voldoende volume in zijn aanbod en 
organisatorische capaciteit om de activiteiten te kunnen uitvoeren die nodig zijn om 
de inkoopdoelen te behalen.  

c. De jeugdhulpaanbieder verklaart zich schriftelijk bereid om personeel met de juiste 
expertise af te vaardigen voor periodieke overlegtafels.  

2. De jeugdhulpaanbieder kan, voor zover de Holland Rijnland hen niet aanwijst als 
ontwikkelpartner, een verzoek indienen om ontwikkelpartner te zijn. Holland Rijnland besluit 
gemotiveerd op dit verzoek. Tegen het besluit staan geen rechtsmiddelen open. 

3. Partijen streven ernaar dat aan de segmentspecifieke overlegtafel voor dit segment 
jeugdhulpaanbieders deelnemen met in ieder geval de volgende sectorale expertisevelden: 
VG / J&O en vertegenwoordiging van verschillende woonvormen. 

4. Ontwikkelpartners zijn verplicht op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen aan de 
segment-specifieke overlegtafel genoemd in artikel 6: Algemeen deel overeenkomst en 
duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen gezamenlijk uit te werken. 

5. Als een voorstel bestaat uit het uitvoeren van jeugdzorg in de vorm van een pilot, dan kunnen 
Holland Rijnland of deelnemende gemeenten de ontwikkelpartners aanvullend financieren 
voor het uitvoeren van deze pilot.  

6. Reguliere partners zijn niet verplicht om op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen 
aan de segmentspecifieke overlegtafel en duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen 
uit te werken. Als zij er niettemin na daartoe uitgenodigd te zijn ervoor kiezen een voorstel 
mee uit te werken, dan gelden voor hen dezelfde voorwaarden als voor Ontwikkelpartners 

 
Artikel 4: Alternatieven 
1. Een Ontwikkelpartner ontwikkelt en toetst alternatieve vormen van jeugdhulp binnen dit 

segment in de praktijk door middel van pilots en doorontwikkeling van de diensten voor 
jeugdigen, tenzij de ontwikkelpartner kan aantonen dat de Holland Rijnland hem hiervoor 
onvoldoende financieren. Concrete afspraken over deze pilots zijn openbaar en gepubliceerd 
op de website www.jeugdhulphollandrijnland.nl voor zover het geen bedrijfsgevoelige en 
privacygevoelige informatie betreft. 

2. Een Ontwikkelpartner bouwt in onderling overleg met Holland Rijnland het huidige aanbod van 
gezinsgerichte woonvormen (mee) uit, tenzij de ontwikkelpartner kan aantonen dat de Holland 
Rijnland hem hiervoor onvoldoende financieren. 
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Artikel 5: Ambulant aanbod 
De jeugdhulpaanbieder kan, indien nodig, aanvullend aan de pedagogische omgeving (het 
verblijfsonderdeel) diensten (onder zijn verantwoordelijkheid laten) leveren zoals deze vallen onder 
het bijzondere deel van de overeenkomst voor segment 4: ambulant. 
 
Artikel 6: Verwijzing naar diensten segment 1 en 2  
De jeugdhulpaanbieder kan geen jeugdigen verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder in segment 1 en 
de producten binnen segment 2: wonen waarvoor dit in de dienstomschrijving benoemd wordt (ook 
niet als deze zelf een overeenkomst heeft met Holland Rijnland voor segment 1) zonder tussenkomst 
van een verwijzer en/of de Centrale Intake. 
 
Artikel 7: Actuele richtlijnen 
De jeugdhulpaanbieder werkt volgens de meest actuele richtlijnen van toepassing op de te leveren 
dienst, waaronder, maar niet gelimiteerd tot:  

a) ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’  
b) ‘Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ 
c) ‘Richtlijn pleegzorg’ 
d) ‘Richtlijn Residentiële Jeugdhulp’ 

 
Artikel 8: Werving  
De jeugdhulpaanbieders van de dienst gezinshuizen en pleegzorg hebben een 
inspanningsverplichting voor de werving, van nieuwe ouders en pleegzorgouders. Holland Rijnland 
faciliteert waar mogelijk.  
 
Artikel 9: Passende hulp  
1. De jeugdhulpaanbieder biedt passende hulp. Onder de passende hulp valt onder andere, 

maar niet uitsluitend, zorgbemiddeling, overbruggingshulp, hulp in spoedsituaties en bieden 
van woonvoorzieningen. De gemeentelijke toegang stemt voor een aanmelding van een 
jeugdige af met de jeugdhulpaanbieder over de passendheid van aanbod en verwijzer en 
jeugdhulpaanbieder zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de matching van een passende 
woonplek.  

2. Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders hebben de verplichting van overbruggingszorg niet.  
3. De jeugdhulpaanbieder heeft een inspanningsverplichting om binnen zes maanden na 

plaatsing zicht te hebben op het verblijfsperspectief van de jeugdige.  
 
Artikel 10: Afspraken met verwijzers  
De jeugdhulpaanbieder signaleert en neemt contact op met de gemeentelijke toegang en/ of Holland 
Rijnland wanneer duidelijke afspraken tussen de jeugdhulpaanbieder en de gemeentelijke toegang 
niet zijn te maken of onvoldoende uitvoering krijgen (taak en verantwoordelijkheid die valt onder 
proces- en casusregie). Holland Rijnland stellen vast wat duidelijke afspraken zijn en wanneer hiervan 
sprake is. 
 
Artikel 11: Doelgroep wonen middel, middel/zwaar, zwaar, extra zwaar. 
Partijen erkennen dat jeugdigen met een ernstige (kind)problematiek die van niet voorbijgaande aard 
is en jeugdigen met een complexe, meervoudige problematiek die om langdurige inzetzorg (langer 
dan 2 jaar) binnen een verblijf vragen, een pedagogische omgeving nodig hebben waarbij 
jeugdhulpaanbieder specialistische en intensieve multidisciplinaire inzet in een zeer gestructureerde 
setting. Jeugdigen met de genoemde kenmerken ontvangen jeugdhulp vanuit de diensten wonen 
middel, middel/zwaar, zwaar en extra zwaar, afhankelijk van de hulpvraag, en niet vanuit de dienst 
behandeling met verblijf. 
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Artikel 12: Centrale Intake 
1. De Centrale Intake fungeert conform het werkproces als genoemd in artikel 12 als 

toegangspoort voor jeugdigen naar het aanbod binnen segment 1: verblijf en en de producten 
binnen segment 2: wonen waarvoor dit in de dienstomschrijving benoemd wordt. 
Jeugdhulpaanbieders die deelnemen aan de Centrale Intake dragen onder leiding van een 
onafhankelijk voorzitter gezamenlijk zorg voor de toeleiding naar de meest passende hulp op 
maat (‘first time right’) voor de jeugdige (en diens gezin) met inachtneming van de doelen 
genoemd in artikel 1. De Centrale Intake neemt de hulpvraag van de jeugdige als 
uitgangspunt en realiseert zo nodig maatwerkaanbod waarbij samenwerking van verschillende 
jeugdhulpaanbieders nodig is. 

2. De medewerkers die vanuit jeugdhulpaanbieder deelnemen aan de Centrale Intake hebben 
een volmacht om vanuit de eigen jeugdhulpaanbieder een aanbod te doen dat past bij de 
vraag van het kind of gezin.  

3. Partijen hebben een voortdurende inspanningsverplichting om het werkproces van de 
Centrale Intake onder de aandacht te brengen bij verwijzers. 

4. De jeugdhulpaanbieders die deelnemen aan de Centrale Intake bieden desgevraagd 
ondersteuning/consult en advies aan de medewerkers van de gemeentelijke toegang en 
gecertificeerde instelling bij verwijzingen voor jeugdigen met zeer complexe problematiek en 
actieve kennisdeling en deskundigheidsbevordering met betrekking tot hun aanbod in verblijf, 
hun methodieken, de doelgroep die zij bedienen en mogelijke ambulante alternatieven.  

5. De jeugdhulpaanbieder is niet verplicht deel te nemen aan de Centrale Intake, maar is wel 
verplicht jeugdigen diensten te verlenen als de Centrale Intake daartoe besluit. 

6. De ingezette uren voor de Centrale Intake maken geen onderdeel uit van de maximale 
bestedingsruimte van de jeugdhulpaanbieder. 

7. Holland Rijnland stelt een uurtarief en jaarbudget vast voor deelname aan de Centrale Intake. 
Jeugdhulpaanbieders factureren de voor deelname aan de Central Intake gemaakte uren 
maandelijks achteraf op basis van nacalculatie aan TWO Holland Rijnland op de code 
‘Consult en Advies’ o.v.v. ‘Deelname Centrale Intake periode x’ op de factuur. 

 
Artikel 13: Opstellen werkproces Centrale Intake 
1.  Het is de jeugdhulpaanbieder alleen mogelijk diensten te leveren op basis van deze 

overeenkomst voor de producten waar in de dienstomschrijving verwezen wordt naar de 
Centrale Intake als deze akkoord is gegaan met een werkproces voor de Centrale Intake, 
tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van diensten zonder dat aan deze 
voorwaarde is voldaan of Holland Rijnland anders besluit. 

2. Het is de jeugdhulpaanbieder alleen mogelijk diensten te leveren op basis van deze 
overeenkomst als deze akkoord gaat met door Holland Rijnland en één of meer 
jeugdhulpaanbieders die een bijzondere overeenkomst hebben gesloten voor segment 1: 
verblijf geformuleerde opdracht voor de onafhankelijke voorzitter van de Centrale Intake. 

 
Artikel 14: Gezinshuizen  
De jeugdhulpaanbieders screenen nieuwe gezinshuizen die binnen of namens hun organisatie 
werkzaam zijn. Zij beoordelen of de gezinshuizen aan alle wettelijke eisen voldoen en of zij de 
overeenkomst kunnen uitvoeren. Holland Rijnland screent vrijgevestigde gezinshuizen.  
 
Artikel 15: Onderwijs  
De jeugdhulpaanbieder heeft een inspanningsverplichting om de samenwerking met 
onderwijsinstellingen en jeugdhulpaanbieders die een bijzondere overeenkomst hebben met Holland 
Rijnland voor segment 3: dagbesteding en dagbehandeling te optimaliseren. Doel is de persoonlijke 
leerlijn voor de jeugdige te borgen. De jeugdhulpaanbieder voldoet aan zijn verplichting als deze tijdig 
contact opneemt met onderwijsinstellingen, verwijzers of jeugdhulpaanbieders gecontracteerd in 
segment 3 als de hulpvraag de persoonlijke leerlijn in de weg staat.  
 
Artikel 16: Begeleiding biologische ouders  
Voor het slagen van een plaatsing en het bieden van perspectief voor de jeugdige, heeft de 
jeugdhulpaanbieder een verplichting om tijdens het verblijf te werken aan de relatie tussen jeugdige 
en zijn biologische en/of gezaghebbende ouder, tenzij dit niet in het belang van de jeugdige is.  
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Artikel 17: First time right  
De jeugdhulpaanbieder plaatst de jeugdige direct in een passende woonvoorziening (first-time-right) 
mits hiertoe een passende vraag en verwijzing van een verwijzer aanwezig is. 
 
Artikel 18: Aanvullende monitoringseisen 
1. Als Holland Rijnland hierom verzoekt, levert de jeugdhulpaanbieder per kwartaal de volgende 

informatie aan, tenzij deze informatie al blijkt uit de declaratieberichten of uit informatiebronnen 
waar Holland Rijnland toegang toe heeft:  
a. Tijd (in aantal dagen) tussen aanmelddatum en datum start dienstverlening; 
b. Aantal wachtenden en duur van de wachttijd voor een gezinsvorm (pleegzorg of 

gezinshuis); 
c. Capaciteit (= aantal plekken) in gezinsvormen (gezinshuizen en pleegzorg). Het gaat hier 

om totale aanbod, al dan niet bezet.  
2. Waar (juridisch) mogelijk deelt Holland Rijnland met jeugdhulpaanbieders informatie uit hun 

data-analyse gerelateerd aan de transformatiedoelen op regioniveau.  
 

 
Opgemaakt en ondertekend  
te ________________ op _______________ 
 
Voor de Holland Rijnland: 
 
 
 
_____________________ 
Naam:  
Functie:  
 
 
Voor de jeugdhulpaanbieder: 
 
 
_____________________ 
Naam: 
Functie: 
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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 
 
1) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is voorkomen dat dagbesteding 

langer dan nodig is ingezet vanwege gebrek aan doorstroom naar onderwijs. 
2) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 krijgen de jeugdigen die 

dagbehandeling of dagbesteding krijgen een vorm van onderwijs, ofwel in een onderwijssetting 
ofwel op de dagbehandeling-dagbesteding locatie zelf. 

3) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is dagbehandeling kortdurend ingezet 
en is er gericht gewerkt aan de doorstroom richting het onderwijs. Er is ingezet op het aanleren 
van vaardigheden die bijdragen aan de zelfredzaamheid en/of zelfstandigheid van de jeugdige. 
Hierbij is altijd systeemgericht gewerkt, het voorveldactief betrokken en nazorg geboden. 

4) In de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2025 is voorkomen dat dagbesteding, en in 
mindere mate dagbehandeling, voor jeugdigen/jongvolwassenen is ingezet zonder dat dit 
gericht is op individuele begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding en/of toewerken richting een 
vorm van werk. Dit draagt bij aan het verkorten van de dagbestedingstrajecten en aan een 
soepele overgang 18-/18+. Jeugdhulpaanbieders bieden hierbij maatwerk; zij luisteren goed 
naar de jeugdige en jeugdigen beslissen hierover mee. 

5) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 vindt er, indien een jeugdige leerbaar 
is, tijdig afstemming met het onderwijs plaats over instroom naar (regulier) onderwijs, zo nodig 
met aanvullende ambulante ondersteuning of een, al is het maar heel beperkt, andere vorm van 
onderwijs. Hier zijn afspraken over gemaakt tussen jeugdhulpaanbieders en onderwijs over de 
mate waarin er in trajecten vanaf 1 januari 2022 sprake is van afstemming met onderwijs in 
vergelijking met trajecten voor 1 januari 2022. 

6) Op 1 juli 2021 weet Holland Rijnland  of het aanbod voor dagbesteding en dagbehandeling 
voldoende gevarieerd is en of er nog aanbod nodig is, ook om de afschaling van behandeling 
met verblijf op te vangen en te fungeren als alternatief voor deze vorm van hulp. 

7) De naschoolse opvang neemt in de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2025 af doordat 
Holland Rijnland investeert in een BSO plus voorziening.  

8) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is er bij multiproblematiek of 
jeugdigen ouder dan 16 jaar aanbod en/of domeinoverstijgendesamenwerking met aanbieders 
van maatschappelijke ondersteuning voor doorgaande zorglijnen voor de doelgroep 18-/18+ en 
een integrale gezinsondersteuning aan Multi probleemgezinnen. Holland Rijnland zet WMO en 
jeugdhulp gelijktijdig in waar nodig. 

9) Jeugdigen zijn (zoveel mogelijk) zelfstandig en participeren in de samenleving. Dit doel is 
gehaald als meer jeugdigen onderwijs volgen of werk hebben. 

 
Holland Rijnland en gemeenten toetsen het beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren 
wijzigingen voor in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met jeugdhulpaanbieder indien 
zij dat nodig achten. 
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Artikel 2: Algemene deel overeenkomst en bijzondere deel 
Dit bijzondere deel van de overeenkomst voor het segment 3: dagbehandeling en dagbesteding maakt 
integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Een jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet 
sluiten met Holland Rijnland zonder ook een algemene overeenkomst gesloten te hebben. 
 
Artikel 3: Onderwijs  
De jeugdhulpaanbieder heeft een inspanningsverplichting om de samenwerking met 
onderwijsinstellingen en jeugdhulpaanbieders die een bijzondere overeenkomst hebben met Holland 
Rijnland voor segment 2: wonen te optimaliseren. Doel is de persoonlijke leerlijn voor de jeugdige te 
borgen. De jeugdhulpaanbieder voldoet aan zijn verplichting als deze tijdig contact opneemt met 
onderwijsinstellingen, verwijzers of jeugdhulpaanbieders gecontracteerd in segment 2 als de hulpvraag 
de persoonlijke leerlijn in de weg staat.  
 
Artikel 4: Onderwijszorgarrangement 
De jeugdhulpaanbieder kan pas de dienst onderwijszorgarrangement (productcode xxxxx) leveren op 
basis van dit bijzonder deel, als hij daarvoor een plan indient bij Holland Rijnland én Holland Rijnland 
dit plan heeft goedgekeurd. 
 
Artikel 5: Onderwijs in- en uitstroom 
De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit bijzonder deel als de 
jeugdhulpaanbieder schriftelijk akkoord is gegaan met door Holland Rijnland en onderwijsinstellingen 
gemaakte afspraken over de in- en uitstroom naar en van het onderwijs, tenzij Holland Rijnland opdracht 
geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder dit akkoord. 
 
Artikel 6: Systeemgericht werken 
De jeugdhulpaanbieder werk systeemgericht (zoals zorg vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning) met actieve betrokkenheid vanuit het voorveld en inclusief het bieden van nazorg, tenzij 
dit gezien de hulp- of zorgvraag niet nodig of niet mogelijk is.  
 
Artikel 7: Uithuisplaatsing 
Partijen zetten dagbehandeling in om te voorkomen dat uithuisplaatsing plaatsvindt als Holland Rijnland 
dit nodig vindt. Het gaat hier om vormen van dagbehandeling waarbij de jeugdhulpaanbieder 
(intensieve) ambulante zorg inzet in nauwe samenwerking met de gemeentelijke toegang en 
gecertificeerde instelling, zodat de jeugdhulpaanbieder de zorg of hulp zo dicht mogelijk bij het gezin 
uitvoert.  
 
Artikel 8: Ontwikkelpartners 
1. Holland Rijnland maakt een onderscheid in ‘ontwikkelpartners’ en ‘reguliere partners’. Holland 

Rijnland merkt jeugdhulpaanbieders aan als ‘ontwikkelpartners’ als zij voldoen aan één of meer 
van de volgende voorwaarden: 
a. jeugdhulpaanbieder heeft in een kalenderjaar binnen het werkgebied van Holland 

Rijnland  met het uitvoeren van diensten opgenomen in de dienstomschrijving (bijlage 
5) een omzet gegenereerd van minimaal EUR 1.000.000,00; of 

b. jeugdhulpaanbieder heeft volgens Holland Rijnland een uniek aanbod of biedt diensten 
op unieke wijze aan. 

2. Ontwikkelpartners zijn verplicht op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen aan de 
segmentspecifieke overlegtafel genoemd in artikel 6: Algemene deel overeenkomst en duidelijk 
afgebakende en omschreven voorstellen gezamenlijk uit te werken. 

3. Als een voorstel bestaat uit het uitvoeren van jeugdzorg in de vorm van een pilot, dan kan 
Holland Rijnland de ontwikkelpartners aanvullend financieren voor het uitvoeren van dit project. 

4. Reguliere partners zijn niet verplicht om op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen aan 
de segment-specifieke overlegtafel en duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen uit te 
werken. Als zij er niettemin na daartoe uitgenodigd te zijn ervoor kiezen om aan een voorstel 
mee uit te werken, dan gelden voor hen dezelfde voorwaarden als voor ontwikkelpartners. 

 
Artikel 9: Aanvullende monitoringseisen 
1. Als de Holland Rijnland hierom verzoekt, levert de jeugdhulpaanbieder per kwartaal de 

volgende informatie aan, tenzij deze informatie al blijkt uit de declaratieberichten of uit 
informatiebronnen waar Holland Rijnland toegang toe heeft: 
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a. De trajectduur, om inzichtelijk te maken of doorstroom plaatsvindt en hoe lang een 
traject duurt per jeugdhulpaanbieder.  

b. De samenwerking met het onderwijs, om inzichtelijk te maken of doorstromen richting 
onderwijs of Wet Langdurige Zorg plaatsvindt. 

c. De inhoudelijk geleverde hulp of zorg per dagdeel.  
2. Waar (juridisch) mogelijk deelt Holland Rijnland met jeugdhulpaanbieders informatie uit zijn 

data-analyse gerelateerd aan de transformatiedoelen op regioniveau.  
 

 
Opgemaakt en ondertekend  
te ________________ op _______________ 
 
Voor Holland Rijnland: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam:  
Functie:  
 
 
Voor de jeugdhulpaanbieder: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam: 
Functie: 
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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit Bijzondere deel van de Overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 
 

1) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is het aantal jeugdigen dat is 
verwezen naar een (direct) passende vorm van ambulante jeugdhulp met 50% toegenomen.  

2) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 schakelt de gemeentelijke toegang 
in 75% van de relatief lichte hulpvragen het voorveld in of voert zelf ambulante hulp uit.  

3) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is voorkomen dat bij meer dan 
20% van de jeugdigen die gebruik hebben gemaakt van ambulante jeugdhulp opnieuw 
ambulante jeugdhulp nodig is .    

4) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is voorkomen dat meer dan 5% 
van de jeugdigen die gebruik maken van ambulante jeugdhulp, de ondersteuning die zij 
ontvangen als niet herstel-ondersteunend ervaren, met maximaal 2% afwijking afwijkt in de 
periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. 

5) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is voorkomen dat meer dan 20% 
van de jeugdigen met een hulpvraag op een wachtlijst staan voor ambulante jeugdhulp.  

6) Er is voorkomen dat jeugdigen die in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 
gebruik maken van ambulante jeugdhulp na maximaal zes maanden niet uit kunnen stromen 
naar een lichtere vorm van hulp. Een betere samenloop tussen behandeling en begeleiding 
draagt hieraan bij.  

7) In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025  heeft meer dan 80% van de 
jeugdigen een direct passend hulpaanbod aangeboden gekregen door de in het verleden 
ingezette ondersteuning of behandeling aan jeugdigen en/of ouders + resultaten mee te wegen 
bij het opstellen van het behandel/-begeleidingsplan.  

 
Holland Rijnland en gemeenten toetsen het beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren, indien 
zij dat nodig achten, wijzigingen voor in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met 
jeugdhulpaanbieder  
 
Artikel 2: Algemene en bijzondere deel overeenkomst 
Dit Bijzondere deel voor het segment 4: ambulant maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. 
Een jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder ook het 
algemene deel gesloten te hebben. 
 
Artikel 3: Ontwikkelpartners 
1. Holland Rijnland maakt een onderscheid in ‘Ontwikkelpartners’ en ‘reguliere partners’. Holland 

Rijnland merkt jeugdhulpaanbieders aan als ‘Ontwikkelpartners’ als zij voldoen aan één of meer 
van de volgende voorwaarden: 
a. jeugdhulpaanbieder heeft in een kalenderjaar binnen het werkgebied van Holland 

Rijnland met het uitvoeren van diensten opgenomen in de dienstomschrijving (bijlage 
5) een omzet gegenereerd van minimaal EUR 1.000.000,00; of 

b. jeugdhulpaanbieder heeft volgens Holland Rijnland een uniek aanbod of biedt diensten 
op unieke wijze aan. 

2. ‘Ontwikkelpartners’ zijn verplicht op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen aan de 
segmentspecifieke overlegtafel genoemd in artikel 6: algemene deel van de overeenkomst en 
duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen gezamenlijk uit te werken. 
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3. Als een voorstel bestaat uit het uitvoeren van jeugdzorg in de vorm van een pilot, dan kan 
Holland Rijnland de ‘Ontwikkelpartners’ aanvullend financieren voor het uitvoeren van dit 
project. 

4. Reguliere partners zijn niet verplicht om op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen aan 
de segmentspecifieke overlegtafel en duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen uit te 
werken. Als zij er niettemin na daartoe uitgenodigd te zijn ervoor kiezen om een voorstel mee 
uit te werken, dan gelden voor hen dezelfde voorwaarden als voor Ontwikkelpartners. 

 
Artikel 4: Opvang groei 
De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzondere deel als deze met Holland 
Rijnland aanvullende afspraken heeft gemaakt over de (mogelijke) groei van het segment ambulant en 
hoe jeugdhulpaanbieder deze samen met andere jeugdhulpaanbieders (flexibel) kan opvangen zodat 
volume en inhoud aansluiten bij de vraag, tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die 
diensten zonder deze afspraken. 
 
Artikel 5: Samenwerkingsafspraken 
1. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzondere deel als 

aanvullende, door Holland Rijnland schriftelijk goedgekeurde afspraken zijn gemaakt tussen 
Holland Rijnland, gemeente(n), de jeugdhulpaanbieder, andere jeugdhulpaanbieders en 
verwijzers over de samenwerking en het betrekken van het voorveld en het sociale netwerk, 
tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of 
zonder dit akkoord. 

2. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzondere deel als 
aanvullende, door Holland Rijnland schriftelijk goedgekeurde afspraken zijn gemaakt tussen 
Holland Rijnland, gemeente(n), de jeugdhulpaanbieder, andere jeugdhulpaanbieders en 
verwijzers over afschaling, tijdig door- en uitstromen en het voorkomen van wachtlijsten, tenzij 
Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder 
dit akkoord. 

 
Artikel 6: Kaders 
1. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzondere deel als de 

jeugdhulpaanbieder schriftelijk akkoord is gegaan met door de gemeenten, 
jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor dit Bijzonder deel en eventueel andere 
belanghebbenden opgestelde ‘kaders’ (zie bijlage 5, dienstomschrijvingen), tenzij Holland 
Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze kaders of zonder dit akkoord. 

2. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzonder deel als de 
jeugdhulpaanbieder schriftelijk akkoord is gegaan met door de gemeenten en 
onderwijsinstellingen opgestelde bestuurlijke afspraken over de afbakening en/of bundeling van 
onderwijsondersteuning en jeugdhulp, tenzij gemeenten opdracht geven tot levering van die 
diensten zonder deze afspraken of zonder dit akkoord.  

 
Artikel 7: Ontwikkelopgave 
Partijen werken de volgende ontwikkelopgave uit aan de in het Algemene deel van de overeenkomst 
genoemde artikel 6: segmentspecifieke overlegtafel, en voor zover nodig aan de algemene overlegtafel: 
Ontwikkelpartners (EED) ontwikkelen en dragen bij aan pilots voor een effectievere werkwijze bij 
diensten in het kader van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). 
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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 
  
1) jeugdigen die dat nodig hebben, krijgen binnen 8 weken na afstemming in het zorgteam 

jeugdhulp op school aangeboden. 
2) In de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2026 kunnen jeugdigen zich 

optimaal ontwikkelen. Iedere jeugdige heeft een passende onderwijsplek. In deze periode 
neemt het percentage geoorloofd verzuim, vrijstellingen, absoluut verzuim en ongeoorloofd 
verzuim met 33% af.  

3) In de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2026 is jeugdhulp op school zo 
ingezet dat individuele jeugdhulpvragen met 15 % afnemen. 

 
Holland Rijnland en gemeenten toetsen het beleid en de afspraken aan deze doelen. Waar nodig 
voeren zij wijzigingen door in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met 
jeugdhulpaanbieder. 
 
Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst 
Dit bijzondere deel voor segment 5: jeugdhulp op school maakt integraal onderdeel uit van de 
overeenkomst. Een jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder 
ook een algemene deel gesloten te hebben. 
 
Artikel 3: Protocol toeleiding 
De jeugdhulpaanbieder werkt volgens het protocol Toeleiding/werkproces Jeugdhulp op school zoals 
partijen dit uitwerken met onderwijsinstellingen, tenzij Holland Rijnland de opdracht geeft tot levering 
van diensten zonder dit protocol. 
 
Artikel 4: Middelen, keuze onderwijsinstelling 
1. Holland Rijnland bepaalt de omvang van de beschikbare middelen per school die in aanmerking 

komt voor jeugdhulp op school en welke hulpvragen het aanbod daar moet opvangen.  
2. De school (directie, bestuur, SWV) bepaalt welke jeugdhulpaanbieder de dienst levert op de 

betreffende school. 
 
Artikel 5: Aanvullende afspraken 
1. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze Bijzondere overeenkomst 

als Holland Rijnland akkoord geeft op de door de gemeenten en onderwijsinstellingen gemaakte 
afspraken over de afbakening en/of bundeling van onderwijsondersteuning en jeugdhulp, tenzij 
Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder 
dit akkoord. 

2. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze bijzondere overeenkomst 
als Holland Rijnland en jeugdhulpaanbieder afspraken hebben gemaakt over de werkwijze met 
betrekking tot leerlingen die woonachtig zijn buiten de regio, tenzij de Holland Rijnland opdracht 
geven tot levering van die diensten zonder deze afspraken. 

3. De jeugdhulpaanbieder mag pas jeugdhulp op school bieden als aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: De jeugdhulpaanbieder biedt collectieve jeugdhulp op school als verwijzing door de 
contactpersoon van de gemeentelijke toegang in afstemming met het zorgteam heeft 
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plaatsgevonden. De inzet richt zich op het behalen van de doelen in het 
OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) of begeleidingsplan. 

4. De jeugdhulpaanbieder houdt rekening met de belastbaarheid van de jeugdige zoals 
aangegeven door het zorgteam. De beleidsregel inzake instemming met afwijking verplichte 
uren onderwijstijd, de afsprakenkaart en handreiking Innovatie Dekkend Netwerk (IDN) is hierbij 
van toepassing.  

5. De jeugdhulpaanbieder werkt volgens de werkwijze integraal arrangeren. Deze werkwijze is 
beschreven in bijlage 12: Handreiking integraal arrangeren complexe situaties.  

 
Artikel 6: Plan bij start en monitoring en verantwoording 
Voordat de jeugdhulpaanbieder start met de dienst op een school stelt de jeugdhulpaanbieder met de 
school een plan op voor de uitvoering. Het plan en de wijze van verantwoording moeten voldoen aan 
nader vast te stellen eisen. De jeugdhulpaanbieder kan pas de dienst op een school leveren als Holland 
Rijnland akkoord geeft op het plan, tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van de dienst 
zonder een plan of zonder akkoord op het plan. 
 
 
Opgemaakt en ondertekend  
te ________________ op _______________ 
 
Voor Holland Rijnland: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam:  
Functie:  
 
 
Voor de jeugdhulpaanbieder: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam: 
Functie: 
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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 
 

1) Jeugdigen in crisis ontvangen tijdig crisishulp waardoor de situatie stabiliseert, op korte 
termijn veiligheid kan worden geboden en randvoorwaarden worden gecreëerd waardoor op 
een structurele manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.  

2) Er wordt voorkomen dat jeugdigen intramurale crisishulp krijgen wanneer andere jeugdhulp 
passender is voor de jeugdige. 

3) Jeugdigen die een aanmelding krijgen voor crisishulp, krijgen binnen 24 uur passende 
crisishulp aangeboden.  

4) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026 komen jeugdigen met onveiligheid 
in hun opgroei en/of opvoedsituatie zo snel als mogelijk in een veilige (thuis) omgeving en we 
voorkomen uithuisplaatsing van deze jeugdigen. 

5) De regio vindt het belangrijk om ambulante crisishulp in te zetten als alternatief voor 
residentiële crisisplaatsingen.  

6) Ontwikkelen van crisis verblijfsplekken voor cliënten met VG en GGZ-problematiek voor wie 
de crisisopvang geen passende plek is. 

 
Holland Rijnland en gemeenten toetsen hun beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren 
wijzigingen voor in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met jeugdhulpaanbieder 
indien zij dat nodig achten. 
 
Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst 
Dit bijzondere deel voor segment 6: crisis maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Een 
jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder ook een algemene 
deel gesloten te hebben.  
 
Artikel 3: Samenwerking 
De jeugdhulpaanbieder heeft een inspanningsverplichting om: 
1. nauw samen te werken met jeugdzorgaanbieders uit andere segmenten om een soepele 

verwijzing naar crisishulp te realiseren.  
2. ter voorkoming van een volgende escalatie, bij het wijken van de crisis nauw samen te werken 

met jeugdhulpaanbieders uit andere segmenten om zo spoedig en passend mogelijk reguliere 
jeugdhulphulp aan te kunnen bieden. De jeugdhulpaanbieder werkt nauw, tijdig en snel samen 
met de gemeentelijke toegang, andere jeugdhulpaanbieders, en/of de jeugdbeschermingstafel 
of anders betrokken. De jeugdhulpaanbieder uit dit segment 6: crisis heeft de regie bij 
afschaling.  
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3. het op passende wijze betrekken van de onderwijsinstelling/de dagbesteding van de jeugdige 
tijdens de crisishulp. 

 
Artikel 4: Werkproces samenwerkingspartners 
De Jeugdhulpaanbieder richt een duidelijk werkproces in met het CIT (Crisis Interventie Team), de 
verschillende crisisdiensten, de gemeentelijke toegang en jeugdhulpaanbieders uit andere segmenten.  
 
Artikel 5: Actuele richtlijnen 
De jeugdhulpaanbieder werkt volgens de richtlijn Crisisplaatsing. 

 
Artikel 6: Reactietijd  
De jeugdhulpaanbieder biedt jeugdhulp op basis van deze bijzondere overeenkomst binnen maximaal 
24 uur na de ontvangst van een verwijzing. De streef-reactietijd is 8 uur.  

 
Artikel 7: Maximale duur 
De jeugdhulpaanbieders leveren de diensten op basis van dit bijzondere deel voor maximaal de duur 
zoals omschreven in de Dienstomschrijvingen (bijlage 5), tenzij er geen passende vervolghulp 
beschikbaar is.   

 
Artikel 8: Kaders crisis 
Holland Rijnland stelt een duidelijk kader op voor het verschil tussen crisis en reguliere (spoed) 
problematiek. Zodra en als dit kader is vastgesteld door Holland Rijnland, implementeren de 
jeugdhulpaanbieders dit kader met behulp van verwijzers en andere betrokkenen. De beoordeling op 
basis van het kader of een hulpvraag crisis is of handelen in spoed, is aan de jeugdhulpaanbieder. 
 
Artikel 9: Advies en consult 
De jeugdhulpaanbieder biedt advies en consult aan jeugdhulpaanbieders aan die geen crisishulp bieden 
(en niet zijn gecontracteerd voor deze bijzondere overeenkomst). 
 
Artikel 10: Ambulante crisishulp bij crisispleegzorg 
De jeugdhulpaanbieder biedt, alleen of in combinatie met andere jeugdhulpaanbieders, een 
totaaloplossing bij plaatsing van een jeugdige in een crisispleeggezin. De totaaloplossing bestaat uit 
crisispleegzorg en gelijktijdig ambulante (crisis)hulp voor de jeugdige en zijn/haar gezin.  
 
Artikel 11: Aanvullende monitoringseisen 
1. Als Holland Rijnland hierom verzoekt, levert de jeugdhulpaanbieder binnen 10 werkdagen na 

afloop van het kwartaal de volgende informatie aan, tenzij deze informatie al blijkt uit de 
declaratieberichten of uit informatiebronnen waar Holland Rijnland toegang toe heeft:  
a. het aantal jeugdigen dat binnen 24 uur na aanmelding hulp ontvangt; 
b. het voortraject (bv wachtlijst ) en de aard van de crisis van de jeugdige en gezinnen. Hierbij 

kan gedacht worden aan een aantal categorieën:  
i. Escalatie tijdens wachten op hulp ja/nee  
ii. Grondslag van de problematiek (psychisch/gezinssituatie etc)  

c. gemiddelde doorlooptijd per dienst; 
d. registratie naar welke vervolghulp cliënt is doorverwezen na afloop van de crisishulp. 

2. De jeugdhulpaanbieder informeert contractmanager/accountmanager proactief wanneer de 
doorlooptijd van een dienst langer is dan vier weken is. 

3.          Waar (juridisch) mogelijk deelt Holland Rijnland met jeugdhulpaanbieders informatie uit hun     
             data-analyse gerelateerd aan de transformatiedoelen op regioniveau. 

 
Artikel 12: Beschikbaarheidsfinanciering 
1. Als alle jeugdhulpaanbieders voor 1 januari 2022 de volgende informatie aanleveren 

- Doelgroep-definiëring 
- Gebruikte productcodes 
- Aantal Cliënten 
- Begroting/kostenindicatie 
-  Historie vanaf 2018  
- Bezettingsgraad 
- Eventuele afspraken andere. 
dan financiert Holland Rijnland alle jeugdhulpaanbieders op basis van beschikbaarheid         
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             (taakgericht) en niet op basis van prestatie (inspanningsgericht). 
2.  Als Holland Rijnland vaststelt dat één of meer jeugdhulpaanbieder niet alle informatie heeft        

aangereikt, waardoor de berekening voor financiering op beschikbaarheid niet is te maken, 
dan financiert Holland Rijnland de jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2022 op basis van 
prestatie (inspanningsgericht). 

3.  Als Holland Rijnland vaststelt dat wel alle informatie is aangereikt, maar de berekening om tot 
financiering op beschikbaarheid niet is te maken of de uitkomst van de berekening leidt tot 
overschrijding van de gemeentelijke begroting, dan financiert Holland Rijnland de 
jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2022 op basis van prestatie (inspanningsgericht). 

4.  Als sprake is van lid 1 of lid 2, dan financiert Holland Rijnland op basis van beschikbaarheid 
(taakgericht), zodra alle informatie door jeugdhulpaanbieders is aangereikt, de berekening is 
te maken door Holland Rijnland en de uitkomst van de berekening binnen de gemeentelijke 
begroting valt. 
 

Artikel 13: Ontwikkelopgaven 
Partijen werken de volgende ontwikkelopgave uit aan de in het algemene deel van de overeenkomst 
genoemde artikel 6: segmentspecifieke overlegtafel, en voor zover nodig aan de algemene overlegtafel: 
1. Het ontwikkelen van crisishulp voor jeugdigen met licht verstandelijke beperking. 
2. Het ontwikkelen van voldoende (intensieve/zware) ambulante crisishulp voor de jeugdigen in 

de regio Holland Rijnland en binnen het beschikbare financiële kader.  
 
 

Opgemaakt en ondertekend  
te ________________ op _______________ 
 
Voor de gemeenten: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam:  
Functie:  
 
 
Voor de jeugdhulpaanbieder: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam: 
Functie: 
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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 
 

1) De door de gecertificeerde instelling ingezette jeugdhulp draagt bij aan het duurzaam veilig 
opgroeien en biedt de jeugdige perspectief voor de toekomst.  

2) Er is samenhang tussen de gemeentelijke toegang, de veiligheidsketen (waar de 
gecertificeerde instelling onderdeel van uitmaakt) en het beschikbare jeugdhulpaanbod in een 
veranderend zorglandschap 

 
Holland Rijnland en gemeenten toetsen hun beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren 
wijzigingen voor in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met gecertificeerde instellingen 
indien zij dat nodig achten. 
 
Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst 
Dit bijzondere deel voor segment 7: veiligheid maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Een 
gecertificeerde instelling kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder ook een 
algemene deel gesloten te hebben. 
 
Artikel 3: Leidende principes 
De gecertificeerde instelling heeft de leidende principes uit het project “Samen werken aan veiligheid” 
geïmplementeerd in haar werkwijze. Deze principes zijn:  
1. Duurzame verandering komt alleen tot stand in samenwerking met de mensen om wie het gaat 

(samen).   
2. We ontwikkelen een manier van werken die te begrijpen is voor de gezinnen waarmee we 

werken. Ook is het belangrijk dat het beleid en de werkprocessen op een logische en 
eenvoudige wijze bijdragen aan de bedoeling (eenvoud).  

3. We werken aan duurzame veranderingen die bijdragen aan een beter toekomstperspectief 
(duurzaamheid).  

4. We nemen verantwoordelijkheid (verantwoordelijkheid).  
5. We werken vanuit vertrouwen en maken het bespreekbaar (vertrouwen).  
 
Artikel 4: Budgetindicatie 
In tegenstelling tot artikel 59 in het Algemene deel van de overeenkomst, stelt Holland Rijnland jaarlijks 
een indicatief budget vast voor het komende jaar. Onderbesteding en overbesteding kunnen aanleiding 
zijn dit budget gedurende het jaar aan te passen. Holland Rijnland garandeert dat de gecertificeerde 
instelling alle rechtelijke opdrachten en de opdrachten aan de jeugdbeschermingstafel betaald krijgt 
conform de overeengekomen tarieven. 
 
Artikel 5: Regeling Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
De gecertificeerde instelling past de Regeling Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
toe in haar werkzaamheden. 
 
Artikel 6: Plaatsing in de regio 
De gecertificeerde instelling plaatst een jeugdige binnen de regio Holland Rijnland of binnen maximaal 
20 km buiten de regio, tenzij de hulpvraag noodzaakt tot plaatsing buiten deze regio. 
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Artikel 7: Ontwikkelopgaven 
Partijen werken de volgende ontwikkelopgaven uit aan de in de algemene overeenkomst genoemde 
artikel 6: segmentspecifieke overlegtafel, en voor zover nodig aan de algemene overlegtafel: 
- De wijze waarop de gecertificeerde instelling samenwerkt met de gemeentelijke toegang en het 

positioneren daarbinnen van de gecertificeerde instelling als deskundige. 
- De wijze waarop de gecertificeerde instelling samenwerkt met de gemeentelijke toegang over 

de inzet van de benodigde zorg voor de jeugdige en zijn of haar ouders. 
- Wat partijen verstaan onder de rol van de gecertificeerde instelling in een lerende 

veiligheidsketen en hoe deze verstevigen. 
- De wijze waarop partijen veranderend beleid door bovenregionale samenwerking 

(harmonisatie) kunnen implementeren in de overeenkomst. 
- Hoe in te regelen dat de gecertificeerde instelling maatregelen kan afsluiten als die niet langer 

nodig zijn omdat doelen zijn bereikt zijn. 
 
 
Opgemaakt en ondertekend  
te ________________ op _______________ 
 
Voor de gemeenten: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam:  
Functie:  
 
 
Voor de jeugdhulpaanbieder: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam: 
Functie: 
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